
 

MITT AFRIKA RESOR & KONSULT AB Tel 0370 – 347 227 
KÄLLUNDA Org nr: 556802-2528 
331 95 VÄRNAMO Vi innehar F-skattesedel. Resegaranti. 
www.mittafrika.net Bankgiro: 608-8538 
info@mittafrika.net  

 

 
 
DET BÄSTA AV UGANDA – 12 dagar 
 

Kob i Queen Elizabeth National Park 
 

• Härlig natur, gröna skogar, enorm artrikedom 
• Flodfärd på Nilen bland elefanter, flodhästar och krokodiler 
• Noshörningsreservat, gamedrives 
• Schimpanser, gorillavandringar 
• Trädklättrande lejon  

 
Dag 1     v 0,5 h 
Ankomst till Entebbe international airport. 
Ni välkomnas av er safariguide och har 
tansfer till Botanical Beach Hotel. Ni kan 
bese parken och fågellivet eller staden 
Entebbe och dess arkitektur. 
 
Dag 2     v 6 h 
Efter frukost avfärd mot Murchison Falls 
nationalpark. Ni färdas genom vackra 
gröna landskap och stannar vid ett reser-
vat för noshörningar och tar lunch. Mot 
kvällningen ankomst till Paraa Lodge. 
 
Dag 3  
Gamedrive i Murchison Falls, Ugandas 
största nationalpark med 76 olika 
däggdjur och över 450 fågelarter. Här 
finns de stora safaridjuren som buffel, 

elefant, noshörning, giraff, kobantilop och 
vattenbock. Efter lunch tar ni en båtfärd 
uppför den stilla Victoria Nile upp mot 
Murchison Falls. Ni kan se elefanter, flod-
hästar och nilkrokodil. Med litet tur kan ni 
se rödstrupig biätare och klippvadarsvala. 
Paraa Lodge. 
 
Dag 4     v 6 h 
Efter frukost avfärd mot Fort Portal ge-
nom vackra teplantager. Ni anländer till 
Rwenzori view Guest house och kan ta lunch 
där. Under eftermiddagen vila och möjlig-
het att se något av staden. 
 
Dag 5     v 3 h 
Efter frukost besöker ni Kibale Forest. Där 
gör ni fotvandring för att se vilda schim-
panser ca 3 timmar. Kibale nationalpark  
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består av 795 km2 tropisk regnskog och 
hyser över tio olika arter av primater och 
138 fågelarter. 
 
Efter lunch fortsätter er färd mot Queen 
Elizabeth National Park genom ett vackert 
kraterlandskap. Parken grundades 1952 
och hyser 95 olika arter av däggdjur och 
över 600 fågelarter. Parken gränsar till 
Lake Edward 910 meter över havet. 
 
Ni passerar ekvatorn och fortsätter in i 
parken under gamedrive för att sedan 
anlända till Mweya Safari Lodge. 
 
Dag 6 
Tidig gamedrive i Queen Elizabeth 
National Park med möjlighet att se 
kobantilop, lejon, leopard och giraff i ett 
varierat landskap av kratersjöar och 
grässlätter. Under eftermiddagen båtfärd i 
kanalen till Lake George.  
Mweya Safari Lodge 
 
Dag 7      v 6 h 
Ni checkar ut tidigt och har gamedrive på 
väg söderut genom den del av parken där 
de trädklättrande lejonen finns. Där rör sig 
också stora hjordar av gräsätare. Ni intar 
packad frukost. Färden går vidare genom 
de södra högländerna med gröna kullar 
och kratersjöar, i ett landskap som kallats 
”Afrikas Schweiz”. Ni fortsätter mot 
Bwindi Impenetrable national park. Gorilla 
Safari Lodge ligger vid regnskogens kant, 
med apor och ett rikt fågelliv utanför. 
 
Bwindis dimhöljda skogar hyser det mest 
varierade djur- och växtlivet i hela 

 
Uganda. Här finns flera hundra olika växt-
arter, 400 bergsgorillor och totalt 120 olika 
arter av däggdjur. Parken utsågs till ett av 
UNESCOs världsarv 1994. 
 
Dag 8 
Idag gör ni er första gorillavandring. Er-
farna guider letar efter en av de grupper 
som vants vid att människor kommer i 
närheten. De letar efter de bon som goril-
lorna gör i träden varje natt. Vandringen 
varar 3-8 timmar. Gorilla Safari Lodge 
 
Dag 9 
Ni gör er andra gorillavandring och fort-
sätter att njuta av naturen och fågellivet 
runt Gorilla Safari Lodge. 
 
Dag 10     v 6 h 
Efter tidig frukost far ni mot Lake Mburo 
National Park. Ni intar lunch utefter 
vägen. Framme i parken kan ni se zebra, 
buffel, elandantilop och mycket mer. Här 
finns fem olika sjöar, sammanbundna av 
ett system av våtmarker. Mihingo Lodge. 
 
Dag 11     v 5 h 
Tidig naturvandring med beväpnad park-
vakt, då ni kan se en mängd fåglar samt 
zebra och antiloper. Ni återvänder till 
lodgen för frukost och avfärd mot 
Entebbe. Botanical Beach Hotel. 
 
Dag 12    v 1 h 
Det blir tidig frukost och avfärd mot våt-
marken Mabamba vid Lake Victoria. Där 
dväljs den sällsynta träskonäbben, som vi 
söker efter i kanoter. Vi kan också se ett 
flertal andra arter som gråfiskare, goliat-
häger mm. Ni återvänder till hotellet för 
lunch. Ni har dagrum. Mot kvällen tar ni 
ert flyg åter mot Europa.  
 
Dag 13 
Ni byter flyg och återvänder till Sverige. 
 
Ingår: Helpension utom middag första och 
sista dagen. Mineralvatten. Alla avgifter, 
transporter, inträden. Egen professionell 
guide & chaufför som talar engelska.  
 
Ingår ej: Internationellt flyg, drycker, 
dricks, visum. 
 
För gorillavandring krävs att man inte har 
sjukdomssymptom. Minimiålder 15 år. 
 
v = transporttid inrikes 


